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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. НОЕМВРИ 2022 г. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 

 

Засилен превантивен контрол: 

 Издадени са 8 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, и 

1 решение за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО.  

 Изготвени са 14 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС (в т.ч. 11 бр. – ОВОС и 3 бр. за ЕО). От постъпилите 129 уведомления за 

инвестиционни предложения, планове и програми за 119 броя е преценено, че не 

попадат в обхвата на ЗООС, в т.ч. 8, които не подлежат на процедури (закупуване на 

техника, други). Изискана допълнителна информация за отстраняване на непълноти, 

пропуски и неточности по 12 уведомления. 

 Изготвено е становище за консултации по ДЕО на Програма "Развитие на регионите" 

2021-2027 г. с МРРБ 

 Получени са Годишни доклади за наблюдение и контрол при прилагане на ОУПО 

(общини: Угърчин, Ловеч, Пордим, Белене), за ПИРО (общини: Тетевен, Троян, 

Угърчин, Летница) и други. 

 През м. ноември са постановени 20 бр. Решения – всички по чл. 18 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони (Наредба за ОС). 

 Издадени са 208 бр. преценки по чл. 2, ал. 2, от Наредбата за ОС, за инвестиционни 

предложения, планове, проекти и програми, за които не е необходимо провеждане на 

процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 През м. ноември в РИОСВ - Плевен са постъпили 88 бр. уведомления за 

Горскостопански програми и План-извлечения за сеч и предписания за 

санитарни/принудителни сечи. 

 

Tекущ контрол: 

През периода са извършвани 13 бр. планови проверки по документи, включително 7 

бр. във връзка с изпълнение на условия в Решения по ОВОС и решения за преценяване 

необходимостта от ОВОС, и 6 бр. във връзка с издадени Становища по ЕО, предвидени в 

Плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2022 г. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка за изпращане на защитен вид от Приложение 

№3 на ЗБР - 1 екземпляр от вида Ръждив вечерник от гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен в 

Спасителен център-Стара Загора 

 

Акценти в контролната дейност:  

 През месец октомври 2022 г. експертите от РИОСВ – Плевен са направили 105 проверки 

на 102 обекта. От тях 68 бр. са планови проверки и 37 извънредни. Дадени са 25 

предписания. 

 Проверки на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, за които се 

прилагат норми на допустими емисии НДЕ, определени в Наредба №1/2005г. 

Проверките са свързани с констатиране на превишения на приложимите НДЕ, на базата 

на протоколи от проведени контролни измервания и собствени периодични измервания; 
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 Провеждане на контролен мониторинг на включени обекти в Информационната система 

за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2021 г., съгл. Заповед № РД-

970/07.12.2020 г. на МОСВ. 

 

Акцент в превантивната дейност: 

 процедирането в кратки срокове на инвестиционни предложения, планове и програми 

(ИП/П/П), свързани с мерки за енергийна ефективност, изграждане на складови и 

жилищни сгради, реконструкция на общински обекти и други. 

 

Последващ контрол и извънредни проверки: 

Последващ контрол във връзка с дадени предписания с КП №БР-ДХ-19/2021 г. на 

РИОСВ-Плевен на ТП ДГС-Плевен, да не се провежда сеч на келяв габър в два подотдела по 

Горскостопанския план (ГСП) на ТП ДГС Плевен, 2015 г. (във връзка със спазване на 

условията в Решение №07-ОС/2016 г. на МОСВ, с което е съгласуван ГСП на ТП ДГС-

Плевен). Предписанията са изпълнени 

 

АУАН и наказателни постановления месец ноември  2022 г. 

През месец ноември 2022 г. са съставени 3  АУАН, от които са връчени два. 

Сключено е едно  споразумение по АУАН. 

Издадени са четири наказателни постановления за налагане на текуши/еднократни санкции. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

През месец ноември 2022г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 15 бр. проверки (12 бр. по компонент „въздух”, 2 бр. проверки по 

фактор „шум“ и 1 бр. проверки по фактор „климат“) в 12 бр. обекти. Съставени са 13 бр. 

протоколи, в т.ч. 7 бр. протоколи от индивидуални проверки, 2 бр. протокол от КПКД, 4 бр. 

протоколи от проверка на обекти с КР. От извършените 15 бр. проверки, 10 бр. са планови и 5 

бр. са извънредни. Извънплановите проверки са - 1 бр. за присъствие на СПИ, 2 бр. във връзка 

със санкции (1 бр. за налагане и 1 бр. за отмяна) на „Велде България“ АД на базата на СПИ, 1 

бр. проверка на обекти с КР във връзка с прекратяване на ПАМ. 

През отчетния период е проведен планово контролно измерване на 1бр. горивен 

източник на „Фуражни храни“ АД. 

Проверени са 6 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 20 бр. 

източници (горивни и технологични). 

Изготвени са 7 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за проведени 

СНИ на емисии.  

Проверени са 7 бр. доклади от проведен собствен мониторинг на шум, издадени са 7 

бр. оценки на внесените доклади.  

Ежемесечен доклад за МОСВ и ИАОС, за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч и 

Никопол и дейностите на РИОСВ и общините за намаляване на замърсяването; 

  - Ежемесечна информация, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на 

ФПЧ10 за предходния месец и в сравнение с предходните две години; 

- Информация за МОСВ относно докладване до ЕК по Решение 2011/850/ЕС относно 

КАВ и изпълнението на Общинските програми по чл. 27 от ЗЧАВ. 

През изтеклия месец експерти от направлението са участвали в 2 (две) ДПК. 

Акценти:  

 Проверки на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, за които се 

прилагат норми на допустими емисии НДЕ, определени в Наредба №1/2005г. Проверките са 
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свързани с констатиране на превишения на приложимите НДЕ, на базата на протоколи от 

проведени контролни измервания и собствени периодични измервания; 

 Внесени са 2 бр. предложения за текущи санкции за превишени НДЕ на прах и 

въглероден оксид СО на базата на протоколи от собствени периодични измервания; 

 Проверка и оценяване на доклади от проведен собствен мониторинг на шум.  

 

Води 

 През м. ноември 2022 г. от Направление „Опазване на водите“ са извършени общо 21 

бр. проверки, от които: 

 Проверки заложени в Годишния план на РИОСВ – Плевен за 2022 г. както следва: 

- 8 бр. индивидуални проверки на обекти формиращи отпадъчни води, 2бр. от които с 

Контролен мониторинг по Заповед № РД 1093/29.12.2021 г. на министъра на околната среда и 

водите; 

- 3 бр. проверки – КПКЗ 

- 1 бр. КПКД 

 Проверки извън Годишния план на РИОСВ – Плевен за 2022 г. както следва: 

- 2 бр. Участие в извънредни КПКЗ; 

- 1 бр. Съвместна проверка с БДДР по постъпил сигнал; 

- 1 бр. проверка по документи 

- 2 бр. извънредна проверка за пломбиране на савак 

- 3 бр. извънредни проверки по чл. 69 от ЗООС. 

На база извършените проверки от експертите в направлението са дадени 5 бр. 

предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с приложимата нормативна 

уредба по околна среда. Във връзка с извършвания контрол на проведения контролен 

мониторинг от титуляри на РЗ е дадено 1 бр. предписание с писмо. 

Във връзка с проведения контролен мониторинг е съставен и връчен  1бр. АУАН по ЗВ 

на „Кондов Екопродукция“ ЕООД, както и 2 бр. санкции по чл. 69 от ЗООС. През отчетния 

период са внесени 3 бр. предложения за налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС на „Рафинерия 

Плама“ АД и „ВиК“ ЕООД гр. Плевен и 1 бр. предложение за размера на имуществена санкция 

на „Кондов Екопродукция“ ЕООД. Направено е 1бр. предложение за отмяна на текущата 

санкция на „ВиК“ ЕООД гр. Плевен.  

През м. ноември експерти от направлението са изготвили 9 броя становища/анализ по 

процедури ОВОС и КР.  

Всички постъпили протоколи от проведен собствен мониторинг и от проведен 

контролен мониторинг са анализирани и разнесени в електронните досиета. 

В Геоинформационна система за управление на водите и докладване (ГИСУВД) 

регулярно се въвеждат протоколи от проверка, протоколи от собствен и контролен 

мониторинг на отпадъчни води на обектите с издадени разрешителни за заустване. 

Експерти от направлението са взели участие в 2бр. Междуведомствени комисии.  
  

Акценти в контролната дейност на направление „води“ за м. ноември са: 

- Провеждане на контролен мониторинг на включени обекти в Информационната 

система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2021 г., съгл. Заповед № 

РД-970/07.12.2020 г. на МОСВ. 

- Съставяне на АУАН по ЗВ и изготвяне на предложения за налагане на текущи 

санкции по чл. 69 от ЗООС. 

 

КПКЗ 

През отчетния период са осъществени 3бр.  планови проверки на оператори с КР и 3бр. 

извънпланови проверки. Дадени са 5 бр. предписания. Изготвени са 6 бр. доклади от проверки 

на обекти с КР и са дадени 3 бр. становища по процедури по ОВОС. Взето е участие в 4 бр. 

ДПК и 2 бр. проверки по Пр. №4 . Изпратено е 1 бр. становище до ИАОС за обект с КР. 
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Химикали 

През октомври  2022 г. са извършени общо 12 бр. проверки, от които 5 бр. планови 

индивидуални, 4бр. планови КПКД, 1бр. извънредна по постъпил сигнал,  1 бр. планова 

проверка на обект с класификация висок рисков потенциал (СЕВЕЗО) и 1бр. извънредна 

последващ контрол на дадени предписания в обект СЕВЕЗО. Проведен е контрол на 1 бр. 

производител  и 6 бр. потребители по веригата съгласно определенията на Регламент 

REACH. Във връзка с участието в десети хармонизиран  европейски проект (REF-10) за 

контрол на ограниченията за производство, употреба и пускането на пазара на определени 

опасни вещества от Приложение XVII на REACH (приоритет в плана за контролна дейност 

за 2022 г.) е извършена проверка в  магазин,  проведено е аналитично изпитване на изделие 

(детска играчка) от акредитирана лаборатория по показатели фталати, вещество с вписване 

51 на Приложение ХVІІ на REACH. Получен е резултат, в изделието няма наличие на  

фталати. Предстои  попълване на  въпросника към проекта и изпращане към Агенцията по 

химикали, Хелзинки.   

През периода е осъществена планова  проверка на предприятие с висок рисков 

потенциал. При проверката се констатира,че се спазва СУМБ в обекта.  

През отчетния период няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до 

замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма приложен ПАМ.   

За констатирано  нарушение на задължение за извършване на регистрация на внасяно 

химично вещество  е съставен и връчен 1 бр. АУАН за неизпълнение на задължение по чл. 35, 

ал. 1, т.33 буква “а”, пред.1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси, във връзка с чл.6, параграф 1  и чл.5 от Регламент REACH. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка но ЗОПОЕЩ. 

 

Управление на отпадъците 

Експертите, извършващи контрол по управление на отпадъците, извършиха общо 41 бр.  

проверки, в това число: 

- 24 бр. планови индивидуални проверки, 11 бр. извънредни индивидуални проверки; 

- 2 бр. планови проверки КПКД; 

          - участие в 4 бр. планови проверки  на обекти с издадено КР. 

Извънредните проверки са извършени във връзка с  3 бр.  постъпили сигнали за 

нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, 6 бр. последващ контрол на дадени предписания, 1 

бр. за прекратяване на класификация на работен лист и 1бр. по заявление за нова площадка за 

ДО. 

При направените проверки са издадени общо 15 бр. предписания, от които 3 бр. не са 

изпълнени и 12 бр. са с неизтекъл срок за изпълнение. 

Издадените разрешения и регистрационни документи по чл.35 от ЗУО, в т.ч откази и 

прекратени процедури за отчетния период са: 

- 1 бр. за изменение и допълнение на разрешение по чл. 67 от ЗУО; 

-   1 бр. решение за прекратяване на регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО за 

третиране на отпадъци;  

-  общо 7 бр. регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО за събиране и транспортиране 

на отпадъци – 4 бр. нови, 3 бр. за изменение и допълнение на РД.  

  Утвърдени са 19 бр. работни листи за класификация на отпадъците по реда на Наредба 

2, прекратен е 1бр. работен лист. 

Въведени в Excel формат са 434 идентификационни документи за транспорт на опасни 

отпадъци.  

Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО и КР. 

 Акценти в контролната дейност през периода са: 
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- За нарушение на чл.143, ал.1 т.1 от ЗУО във връзка с чл. 21, ал.1 от НИУМПС на „Кар 

Колор“ ЕООД, гр. Луковит е  съставен и връчен 1 бр. АУАН. 

За неизпълнение на дадени предписания на „Мелта -90“ АД за почистване на 

нерегламентирани замърсявания с отпадъци ще бъде съставен АУАН.    

 

Почви 

През м. ноември 2022 г. по компонент почви са извършен 4 проверки, от които: 

- 2 извънредни проверки: 1 индивидуална проверка на склад за съхранение на негодни 

ПРЗ, дадени са 2 предписания за ремонтни дейности с неизтекъл срок и 1 извънредна 

проверка по сигнал, която е КПКД; 

- 2 проверки по КПКЗ на обекти с издадени КР. Констатирано е, че поставените  

условия в КР, касаещи компонент почви, се изпълняват. 

След получен отговор от Министерство на земеделието отново е изпратено писмо до 

Областния управител на област Ловеч за съдействие за изясняване собствеността на 

складовете за негодни ПРЗ в селата Дълбок дол и Бели Осъм. 

Изпратено е питане до Районна прокуратура – гр. Плевен във връзка със спряно 

досъдебно производство. 

Във връзка с изпълнение на програмата по почвен мониторинг – ІІІ ниво – локални 

почвени замърсявания - 2022 г., в ИАОС и в МОСВ е изпратена актуална информация за 

складовете и Б-Б кубовете, находящи се на територията на РИОСВ Плевен (Плевенска и 

Ловешка области). Съобразно указанията от ИАОС информацията е съгласувана с 

регионалните структури на ОДБХ към МЗ (ОДБХ – Плевен и ОДБХ – Ловеч) и с ГД ПБЗН 

на МВР (РД ПБЗН – Плевен и РД ПБЗН – Ловеч).  

Взето е участие в 1 ДПК. 

Поддържане на информация за състоянието на складовете за негодни ПРЗ, която 

кметовете на 8 общини докладват ежемесечно. 

 

Превантивна дейност 
ОВОС И ЕО 

През м.ноември са процедирани в най-кратки срокове 22 инвестиционни 

предложения, планове и програми (ИП/П/П) на физически и юридически лица, общини, 

свързани с финансиране на мерки (1.3 МИГ, 4.2., 6.4) за енергийна ефективност, ремонт на 

читалища и недвижими културни ценности, изграждане на ВиК и пътна инфраструктура по 

искане на общини (10 бр.) и други. Изготвени са вътрешни становища по уведомления за 

изграждане на екопътека, и 2 писма за необходими действия по ЗООС/ЗБР във връзка с 

изменение на общ устройствен план на община Гулянци. 

През отчетния период в направлението са постъпили общо 129 бр. уведомления за ИП, П/П, 

10 искане за преценяване необходимостта от ОВОС и 5 бр. искания за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО. 

Издадени са 8 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, и 

1 решение за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО. 

Изготвени са 14 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС 

(в т.ч. 11 бр. – ОВОС и 3 бр. за ЕО). От постъпилите 129 уведомления за инвестиционни 

предложения, планове и програми за 119 броя е преценено, че не попадат в обхвата на 

ЗООС, в т.ч. 8, които не подлежат на процедури (закупуване на техника, други). Изискана 

допълнителна информация за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности по 12 

уведомления. 

При проведените през периода процедури са получени 20 бр. становища, от които 9 

бр. от БДДР, 5 становища от РЗИ – Плевен и Ловеч, 2 становища от Национален 

природонаучен музей, 1 становище от ИБЕИ на БАН, 1 становище от РДПБЗН – Плевен, 1 

становище от община Плевен и 1 становище от Областен управител на Област Плевен. 
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През периода са извършвани 13 бр. планови проверки по документи, включително 7 

бр. във връзка с изпълнение на условия в Решения по ОВОС и решения за преценяване 

необходимостта от ОВОС, и 6 бр. във връзка с издадени Становища по ЕО, предвидени в 

Плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2022 г. 

 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършена е 1 бр. планова проверка за спазване на режима, определен със заповедта за 

обявяване на защитена местност "Бялка", землище с. Голец, общ. Угърчин, обл. Ловеч; 

нарушения не са установени. 

Извършени са 4 бр. извънредни проверки на защитени територии: 

- ПР "Персински блата", земл. гр. Белене, обл. Плевен (2 бр. проверки), относно 

изпълнение на дейности по почистване от растителност на шлюзове-входни точки за 

пълнене на блатата в поддържания резерват; дейностите са изпълнени. 

- ЗМ "Брестнишко бранище", с. Тодорово, общ. Плевен, за спазване на режима, 

определен със заповедта за обявяването й; нарушения не са установени; 

- ЗМ "Кайлъка" (част от ПИ № 56722.618.1, земл. гр. Плевен), във връзка с подадено 

уведомление за ИП "Зелен комплекс-Рекреативен парк". Установено е, че част от подадената 

в Уведомлението информация не отговаря на установеното на терен, а именно: предвидените 

за изграждане обекти не попадат изцяло върху съществуваща площадка с трайна настилка. 

Поискана е допълнителна информация от възложителя на ИП. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка за спазване на режима, определен със заповедта за 

обявяване на защитена зона BG0000266 "Пещера Мандрата", попадаща в ПИ 

№№48060.370.4, 48060.370.10, з-ще с. Микре, общ. Угърчин; нарушения не са установени. 

Извършени са 3 бр. планови проверки за спазване на условия в Решение №ПН - 143/2021 

г. на РИОСВ-Плевен, Решение №ПН 104-ОС/2021 г. на РИОСВ-Плевен и Решение №ПН 16-

ОС/2021 г., с които е съгласувано провеждане на сечи в частни гори. При проверките на 

място не са установени нарушения на условията от решенията. В проверените на място 

имоти, предмет на Решение №ПН 104-ОС/2021 г., са установени незаконни сечи, за които е 

уведомена РДГ-Ловеч. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки: 

- за спазване условията в Решение №ПН 147-ОС/2022 г. на РИОСВ-Плевен, с което е 

съгласувано провеждане на сеч в защитени зони BG0000240 “Студенец” и в ПЗ „Чернелка“, 

с. Горталово, от Община Плевен; нарушения не са установени; 

- за последващ контрол, във връзка с дадени предписания с КП №БР-ДХ-19/2021 г. на 

РИОСВ-Плевен на ТП ДГС-Плевен, да не се провежда сеч на келяв габър в два подотдела по 

ГСП на ТП ДГС Плевен, 2015 г. (във връзка със спазване на условията в Решение №07-

ОС/2016 г. на МОСВ, с което е съгласуван ГСП на ТП ДГС-Плевен); предписанията са 

изпълнени. 

 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка за изпращане на защитен вид от Приложение 

№3 на ЗБР - 1 екземпляр от вида Ръждив вечерник от гр. Плевен, общ. Плевен, в Спасителен 

център-Стара Загора. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка на Зоопарк - гр. Ловеч. Установено е неизпълнение 

на условия №2, №3 (част), №5 (част), №7 и №11 от Лиценз №33/19.08.2019 г. на МОСВ, 

относно отглеждането съответно на екземпляри от видовете Дългоносо мече; Елен-лопатар; 

Лъв и Кафява мечка; Лъв, Тигър, Кафява мечка и Муфлон; Благороден елен. Във връзка с 

установеното и на основание чл. 26, ал. 2 от Наредба №1/09.05.2006 г. за условията и реда за 

лицензиране на зоологическите градини, издадена от МОСВ, е предложено Министърът на 

околната среда и водите да наложи мерки по чл. 61, ал. 2 или чл. 62, ал. 3 от ЗБР. 
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Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитено дърво от вида Бяла топола (№741 

от Държавен регистър), находящо се на о-в „Персин“, з-ще гр. Белене. Нарушения не са 

установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка във връзка с предложение за обявяване за 

защитени по смисъла на ЗБР на вековни дървета от вида Летен дъб, в гр. Белене, ул. „Иван 

Вазов“ и ул. „Хр. Смирненски“. Установено е, че четири от дърветата се намират в общински 

имот, а останалите три дървета са в имот, собственост на „ЕРМ Запад“ ЕАД. В Протокол, 

изготвен на основание чл. 109, ал.2, от ЗБР, за обявяване на дърветата в общинския имот, 

кметът на община Белене е изказал несъгласие за обявяването им за защитени. Предстои 

изготвяне на протокол и за дърветата в имота на „ЕРМ Запад“ ЕАД. 

 

Извършена е 1 бр. планова проверка на Склад за билки на "Витафрукт" ЕООД в гр. 

Ловеч. Дадени са предписания за представяне в РИОСВ – Плевен на Заявление и ново 

Уведомление за организиран склад за билки, във връзка с настъпила промяна в отговорника 

на склада. Предписанията са изпълнени. 

 

Проблеми при осъществяване на контролната дейност през текущия период: 

През месец ноември 2022 г. не са възникнали обективни или субективни проблеми 

или причини, водещи до затруднение, отклонение или невъзможност за осъществяване на 

контролната дейност, извършвана на територията, контролирана от РИОСВ Плевен. 

Краткотрайни затруднения възникват, обаче при отклоняване на експертен ресурс за 

извършване на непланирани проверки по жалби, сигнали или други, които се обезпечават с 

предварително одобрени средства за осъществяване на планираната контролна дейност. 

 

АУАН и наказателни постановления месец ноември 2022г. 

 

Съставени АУАН през месец ноември 2022г. 

 

 АУАН №035/03.11.2022г. срещу юридическо лице за това, че като вносител на 

вещество vacuum distillate  EC № 265-058-3 и CAS № 64741-57-7   (котелно гориво)  от 

доставчик RBH BELINE SHA-Албания, страна извън ЕС,  не е изпълнил 

задължението за регистрация на внасяното химично вещество в самостоятелен вид  

vacuum distillate  с EC № 265-058-3 и CAS № 64741-57-7“котелно гориво”, съгласно 

чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).  Нарушение на чл..35, ал.1 

,т.33 ,б."А" предл. І от ЗЗВВХВС вр с чл.6, параграф 1 вр с чл.5 от Регламент /ЕО/ № 

1907/2006 за рег.-я, оценката, разрешаването  и ограничаването на химикали.   

 

 АУАН №036/11.11.2022г. срещу юридическо лице за това, че в поземлени имоти 

дружеството съхранява отпадъци, компоненти и материали от ИУМПС включ. 42 бр. 

ИУМПС  в разлечна стпене на разкомплектоване на площадка в горепосечения имот 

,за която  дружеството няма издадено разрешение за извършване на  такива дейности 

с отпадъци  по реда на чл. 67 вр с чл.35 ,ал.1, т.1 от ЗУО . Нарушение на чл.143, ал.1 

т.1 от ЗУО вр с чл. 21, ал.1 от НИУМПС. 

 

 АУАН № 037/ 14.11.2022 срещу  юридическо лице за това, че  дружеството не 

поддържа  необходимито качество на водата в съотвествие с нормативните 

изисквания и условията в разрешителното и зауства в дере  Селешки дол, поречие Вит 

отпадъчни води от предприятие за млекопреработка, като нарушава  емисионните 

норми и изисквания, определени в разрешителното за заустване.   Нарушение на 

чл.48,ал.1, т.3 вр с чл. 200,ал.1 т.6 от ЗВ. 
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Издадени наказателни постановления: 

 Издадено е НП №026/09.11.2022г. на юридическо лице за това, че дружеството ползва 

воден обект като зауства отпадъчни води от експлоатацията на стопанисван и 

управляван от него имот в повърхностните води на р. Бели Осъм без необходимото за 

това основание – липса на разрешително за заустване на отпадъчни води. Нарушение 

на чл.46, ал.1 т.3 ,буква"б" от Закона за водите. Размер на наложената имуществена 

санкция – 2000 лв. 

 

Влезли в сила наказателни постановления: 

 НП № 011/30.06.2022 г. срещу физическо лице за това ,че  като билкозаготвител и 

отговорник на билкозаготвителен пункт не е представила в РИОСВ – Плевен 

обобщена информация за изкупените, реализираните и наличните през 2021 г. 

количества билки, в законоустановения за целта срок, съгласно чл. 31, ал.2, т. 6 от 

ЗЛР – 20.01. на текущата година. Считано от 21.01.2022 г. физическото лице е в 

неизпълнение на задължение за предоставяне на горецитираната информация. 

Нарушение по чл. 31 ,ал.2, т.6  от ЗБР,  за което е наложено наказание в размер на 100  

лв. 

 

Сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН: 

 Сключено споразумение с изх.№ 6537/28.11.2022г. за приключване на производство 

по АУАН № 036/11.11.2022г за нарушение по чл. 143, ал.1 т.1 от ЗУО вр с чл. 21, ал.1 

от НИУМПС с наложена имуществена санкция в размер на  2100.00 лв. 

 

Издадени НП за налагане на текуши/еднократни санкции: 

 

 Издадено е Наказателно постановление №И-9-108-9/16.11.2022г.  от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на юридическо лице. Нарушението е за  

здамърсяване на атмосферния въздух с емисии на вредни вещества – въглероден оксид и 

прах, измерени в изходящите димни газове на парен котел на гориво слънчогледова люспа в 

нарушение на нормите за допустими емисии. Размерът на месечната текуща санкция е 

1581,00 лева. Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.  

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към вх.№5564 

от 11.10.2022г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №ВХ-С-ЮР-044 

от 25.10.2022г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8, ал.6 от Наредбата за  вида, 

размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда 

над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и 

ограничения.  

Предложението за налагане на санкция (вх.№ 5564(4)/28.10.2022г. на РИОСВ-Плевен) 

е изготвено и изпратено (представено)  в сроковете по чл.12, ал.7 от горепосочената наредба. 

Наказателно постановление №И-9-108-9/16.11.2022г. на директора на РИОСВ-Плевен е 

изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с 

изх.№5564(5)/16.11.2022г. 

 

 Издадено е Наказателно постановление №И-9-129-11/21.11.2022г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на юридическо лице.  Нарушението е за 

изпускане на отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект, които не отговарат 

на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в разрешителното за 

заустване, издадено на дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е 774,00 лева. 

Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.  

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към вх.№4985 

от 21.10.2022г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-С-ПП-70 от 

31.10.2022г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8, ал.6 от Наредбата за  вида, 
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размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда 

над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и 

ограничения.  

Предложението за налагане на санкция (вх.№ КП 860(1)/02.11.2022г. на РИОСВ-

Плевен) е изготвено и изпратено (представено)  в сроковете по чл.12, ал.7 от горепосочената 

наредба. Наказателното постановление №И-9-129-11/21.11.2022г. на директора на РИОСВ-

Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с изх.№КП 860 

(3)/21.11.2022г. 

 

 Издадено е Наказателно постановление №И-9-132-3/22.11.2022г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на „юридическо лице.  Нарушението е за 

изпускане на отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект, които не отговарат 

на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в разрешителното за 

заустване, издадено на дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е 347,00 лева. 

Нарушение на чл. 69, ал.1 от ЗООС.  

Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен към 

вх.№4985(7) от 21.10.2022г. Констативният протокол за установяване на замърсяването №В-

С-ЕС-47 от 31.10.2022г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8, ал62 от Наредбата за  

вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната 

среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и 

ограничения.  

Предложението за налагане на санкция (вх.№ 4985(12)/03.11.2022г. на РИОСВ-

Плевен) е изготвено и изпратено (представено)  в сроковете по чл.12, ал.7 от горепосочената 

наредба. Наказателното постановление №И-9-132-3/22.11.2022г. на директора на РИОСВ-

Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с 

изх.№4985(14)/22.11.2022г. 

 
 

 Издадено е  Наказателно постановление №И-9-127-8/29.11.2022г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция юридическо лице. Нарушението е за 

изпускане на отпадъчни води от обекта на дружеството във воден обект, които не отговарят 

на индивидуалните емисионни ограничения по показатели, определени в комплексното 

разрешителното, издадено на дружеството. Размерът на месечната текуща санкция е 74,00 

лева. Нарушение на чл.69, ал.1 от ЗООС. Протоколите от лабораторни изпитвания са 

получени в РИОСВ-Плевен с вх.№6035 от 20.10.2022г. Констативният протокол за 

установяване на замърсяването №В-С-ПП-71 от 02.11.2022г. на РИОСВ-Плевен е съставен в 

срока по чл.11, ал.2 от Наредбата за  вида, размера и реда за налагане на санкции при 

увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при 

неспазване на определените емисионни норми и ограничения.  

Предложението за налагане на санкция (вх.№ 6035(1)/07.11.2022г. на РИОСВ-Плевен) 

е изготвено и изпратено (представено) в сроковете по чл.12, ал.7 от горепосочената наредба. 

Наказателното постановление №И-9-127-8/29.11.2022г. на директора на РИОСВ-Плевен е 

изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с 

изх.№6035(2)/29.11.2022г. 
 

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и 

обществеността от осъществената контролна дейност: 

 

Околната среда  

През месец октомври 2022 г. експертите от РИОСВ – Плевен са направили 105 проверки на 

102 обекта. От тях 68 бр. са планови проверки и 37 извънредни. Дадени са 25 предписания. 
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Бизнеса 

- Издадени са 8 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, и 

1 решение за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО. 

- Процедирани са в най-кратки срокове 22 инвестиционни предложения, планове и 

програми (ИП/П/П) на физически и юридически лица, свързани с финансиране на 

мерки (1.3 МИГ, 4.2., 6.4 от ПРСР) за енергийна ефективност, за ремонт на читалища 

и недвижими културни ценности, изграждане на ВиК и пътна инфраструктура по 

искане на общини (10 бр.) и други. 

- Изготвени са 14 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС (в т.ч. 11 бр. – ОВОС и 3 бр. за ЕО). От постъпилите 129 уведомления за 

инвестиционни предложения, планове и програми за 119 броя е преценено, че не 

попадат в обхвата на ЗООС, в т.ч. 8, които не подлежат на процедури (закупуване на 

техника, други). Изискана допълнителна информация за отстраняване на непълноти, 

пропуски и неточности по 12 уведомления. 

През периода са извършвани 13 бр. планови проверки по документи, включително 7 бр. 

във връзка с изпълнение на условия в Решения по ОВОС и решения за преценяване 

необходимостта от ОВОС, и 6 бр. във връзка с издадени Становища по ЕО, предвидени в 

Плана за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2022 г. 

 

Обществеността  

- Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния 

период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти 

на околната среда. 

- Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и 

провежданите политики, РИОСВ-Плевен постига все по-пълна прозрачност на 

дейността си пред обществеността и медиите. През отчетния период, на Интернет 

страницата на РИОСВ Плевен са публикувани  предприети действия по постъпили 

сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от извършени комплексни 

проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец. Изготвени и 

публикувани на страницата на РИОСВ – Плевен са 5 бр. прессъобщения. 

- През месец ноември са постъпили и обработени 7 бр. сигнала и 1 бр. жалба, като за 

всички са предприети необходимите действия в срок. 

- През месец ноември експерти от РИОСВ- Плевен участваха в научна конференция по 

повод навършване на 55 години от създаването на отдел „Природа“ при Регионален 

исторически музей – гр. Плевен. 

- На 9.11.2022г. екипът на проект „Мечешки истории“ се срещна с ученици от 

Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване 

“Сава Младенов“ в гр. Тетевен. Дейността се изпълнява от Сдружение „Урсус“ по 

програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите, 

със съдействието на РИОСВ- Плевен.  

- През ноември ученици от СУ „Иван Вазов“- гр. Плевен, със съдействието на РИОСВ- 

Плевен организираха конкурс за детска рисунка на тема „Моят приятел- господин 

пеликан“. 

- На 11.11.2022г. екипът на проект „Мечешки истории“ се срещна с ученици от 

Математическа гимназия „Гео Милев“ гр. Плевен. Дейността се изпълнява от 

Сдружение „Урсус“ по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на 

околната среда и водите, със съдействието на РИОСВ- Плевен. 

- На 24.11.2022г. г-жа Зорница Йоткова директор на РИОСВ- Плевен присъства на 

открита ситуация на тема „Млад еколог“ в ДГ „Калина“ гр. Плевен. 
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- На 25.11.2022г. в Регионален исторически музей гр. Плевен, ОУ „Валери Петров“ 

реализира дейности по проект “За нашата планета, за нашата общност“ – 

Сътрудничество, иновации и обмяна на добри практики. На събитието беше инж. 

Радослав Илиев – директор д-я „КПД“ в  РИОСВ- Плевен, който представи 

презентация, с която насочи вниманието към мерките за опазването на атмосферния 

въздух. 

 

 

 

 

Приложение – таблична част. 

 

 

 

 

  


